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De /Merman doet het nutfte werk. Buiten hem zou men
Beene Veldvruchten hebben, en dus geen Brood, geen Bier ,
geen Linnen, noch iets van 't geen elk mensch noodig heeft om
to Iceven. - Hy draagt ook den naam van Boer (een vex kort
woord van botilver) wyl by 't land bouwt , dat is bearbeidt.
Ploegen , eggen en zaai _len zyn de eerile bezigheden
van deezen braaven man. - Het gezaaide graan fpruit nit en
fchiet op in lange halmen, in wier airen de vrucht groeit.
Als dezelve ryp is, worden die halmen afgemaaid , in fchooyen gebonden, en in de Schuuren gevoerd. Dan worden die
Schooven aldaar uitgedorscht, en de uitgedorschte vruchten gewand , dat is van bun kaf gezuiverd.
Van de gezuiverde Rogge of Tarwe , in de molens tot meel
gemaalen , wordt met water een deeg gemaakt. Dat deeg wordt
gebakken, en dln heeft men Brood.
Ploegen, eggen, naijen, m aaijen, dorichen , wanner, ?ma
len , bleeder; , bakken ; - B R 0 0 D.

Akkerman , het nutfte werk WO rdt van IA verricht:
Alles,-wat ons voedt en de_kt, z ynlve aan u -veiTligt .
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Elk ,die in eene Stad woont, en 'er byzonder toe behnort ,
de grootite Heer zo wet, als de mindere t lVlan , is een Burger
van die Scad. - Elke Stad is als een groot Huisgezin, waarin
ieder arbeidzaam en vreedzaam moet leeven en alles willig
doen, of laaten , wat de Wetten gebieden , of verbieden.
Daarenboven moet elk Nederlandsch Burger altyd gezind en
bereid zyn om zyne Stad te helpen befchermen. Daartoe
moet by zich van zyne Jeugd of aan, zo veel als mogelyk
is, oefenen en bekwaam maaken.
Alle Kinderen , van wat ftand ook, moeten zo vroeg, als
mogelyk is, leeren dat zy ook aankooinende Burgers en Burge.
sesfea zyn. De lust om met het fnaphaantje te fpeelen moet
in de Kriaapjes aangekweekt worden. De Meisjes moeten
vermaak fcheppen in zulk een fpel te zien,
(In het plaatje wordt een deel van het Amilerdamsche Stadhuis
en van den Dam verbeeld. Eene Compagnie Burgers treks
'cr op. De Jongetjes leeren doen zo als hunne Vaders )

Burger, gy berchernrt de Stad. Stel hierin uw eer.
Dit moet leder _3217-ger. doen, ook de grootfte Heer..
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Cyfferen is eigenlyk nietanders , dan op eene verkortewyzetellen.
De Cyfferkunst is min of meer allernoodigst voor elk mensch
door zyn geheel levee , en inzonderheid voor den Koopman. Onder 't Cyfferen ziet men geduurig hoe uit de kleine getallen de groote getallen ontitaan.
Wilt gy goed huishouden , denk dan altoos dat veele kleint+
jes een groot maaken. De groote huishoudelyke grondregel is daarom ook deze : richt alles zodanig in, dat gy in
den kortflen tyd en met de minfle rnoeite uw werk op de Neste lvyzo kunt verrichten. Dit noemen de huishoudelyke Nederlanders een goed overleg. Aldus zal men met het minfte verlies van
tyd en kragten zyne dagelykfche bezigheden doen. Die oogenblikken zyn immers verlooren , en die kragten vruchtloos verfpild , Welke volgens een goed overleg onnoodig zyn; en veele kleintjes maaken ecn groot.
(De Cyffermeester vraagt hoeveel tweemaal vyf is. --. Een Jongetje fleekt de vyf vingers op. Een ander telt by zich zelven enz.)

(:1,,giv-meester, leer de Kunst , hoe men telt in 't kort .
Kindren , le er t dan hoe een groot uit veel ileintiesword.t.

Vti Dd
Tot behoud van ons Vaderiand wordt hoofdzakelyk gevorderd,
I. dat het behoed worde tegen het Water,
II. dat het befchermd worde tegen den Vyand.

De Dyken moeten zeer zorgvuldig onderhouden worden.
De Duinen moeten, zo veel als mogelyk is, beplant worden; op
dat zy door den wince niet wegftuiven. - Het Krygsvolk moet
voltallig , welgeOefend , getrouw en moedig . zyn ; en de &butteryen mede welgeOefend, getrouw en moedig.- zonder Deugd
moet dit alles vervallen ofzeer gebrekkig blyven : want naar maate de
Deugdin ons Land vermindert , verminderen ook alle die hoedanigheden , zonder weike de vereischte fchatten , (wisfelvallig geluk uitgezonderd, ) noch gewonnen noch goed befteed kunnen worden.Ernst, Trouw,, Oplettendheid , Arbeidzaamheid , Spaarzaamheid ,
Gezondheid , Volkrykheid ; dit alles vervalt zonder Deugd.
Deugd is „ eene flandvastige geneigdheici 0111 alles te doen , wag
„ men verpligt is te doen ". Zy wordt bier vooronderfteld of
eenigzins verbeeld in 't yverig arbeiden aan den Dyk.
A3

hoed.en t Land tegen florin en vloed, ,
te gen s -vyands ma_gt ; _Deugdho-tuit alles goed..
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De Eendragt of eensgezindheid is de eerfte Vaderlandfche
Deugd. Daarom verkoozen onze Voor - ouders ook zulk een.
Wapen en zulk eene leerryke en algemeene Zinfpreuk.
„ Kinderen moeten eendragtig leeven. 'Er moet Eendragt beerichen tusfchen Vader en Moeder, tusfchen een geheel Huisgezin,
tusfchen een geheel 1V1aagfchap , tusfchen de Gebuuren, tusfchen alle de Inwooners eener Stad of Plaats, tusfchen Regenten
en Onderdaanen Dus alleen kan een Huisgezin, eene Maagfchap, eene Stad of Landttreek recht gelukkig zyn".
,, Eendragt moet 'er heerfchen tusfchen de Steden en Dorpen in elke Provintie, en tusfchen alle de zeven Provintien.
Dan eerst kan ons geheele Vaderland recht bloeijen , en vermogend en aanzienlyk zyn ". Dit alles kan ons Wapen ons overal
herinneren: want men vindt het overal.
(Veele fchouders draagen hies dënen last. Veele pilaaren een
gebouw. De Kindertjes fpeelen eendragtig rondom het StandbeeId. De Staaten gaan naar de eendragtige Vergadering.)

Zeneiraisit is ooze eerfte Deugd, is ons dierfte pand:
Daar door bloeit, elk Huisgezin, enhetgantfeheLana.
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De rype Fruiten zyn zd gezond , dat zelfs doorgaans; niet
20 zeer 's men fchen voeding , als wel zyne gezondheid het
hoofd - oogmerk des S C H E P P E R S ten aanzien derzelve fchynt
te zyn. Ook zyn dezelve zeer begeerlyk voor het oog. Zelfs
heat de algoede s c H E P P E R der Natuur aan die Fruiten, die 't gezondfte zyn , ook de aantreklykfte gedaante gegeeven. — Eene rype
Kers of Aardbëzie tusfchen groene verfche bladeren hangend,
of een ryp trosje Aalbezien , is 'er iets begeerlyker voor het oog,
of gezonder, vooral in een Land , gelyk het onze is? Het zelf.
de is waar van de meeste Appelen en Peeren enz. — En elk
Land brengt die Fruiten natuurlyk en het overvloedigfie
voort , die voor hetzelve het gezondfle zyn , en , let wet! juist
in dat jaargety, waarin zy het noodigite zyn.
De algemeene zedeles der Maatigheid moet geene oorzaak zyn
van eene fchraale uitdeeling, vooral van de Fruiten des voorzo.
mers, die een waar bloedzuiverend en verfrisfchend middel zyn.
Zorgt flechts dat uw Kind niet te veel op eenmaal gebruike.

Fruit, die ryp is, is u go ed ; loch gebruik met ma_at :
Zo ge omnaatig iets gebruikt , doet ook 't goede u kwaad.

OD;

Cg

GOD is onzichtbaar en onbegryplyk voor ons. Ult het
aanwezen der zichtbaare Waereld bewyst men allerzekerst het
aanwezen van eenen G o D. Doch de algemeene erkentenis van
die gewigtigile waarheid behoeft zelfs niet cells eenen grooten
omilag van bewys. Zy is der redelyke natuure van den Mensch
byzonder eigen en als ingefchapen.
„ Alles wat ik zie , 'c Heelal komt van GOD en hoort aan
c o n toe. G o n onderhoudt en beftiert het Heelal. — c o I)
is een Wezen , dat in magi en verftand alle onze begrippen oneindig te boven gaat. —G o D is Heer en Meester van ons Leven ; Hy
kan het ons laaten behouden, of Hy kan het ons afneemen naar zyn
welgevallen.— G o D laat alles groeijen,wat noodig is om gezond en
gelukkig te leeven. — a o n weet alles , zelfs alle onze gedagten" enz.
Deeze waarheden zal een kind , dat goed opgevoed wordt ,
terilond aanneemen en dies te gelukkiger,, naar maate men de
leerwyze van deeze twee plaatjes , en van de tweede , derde
en vierde Lees - oefening , veritandiger weet te volgen.

GOD is van dit alles Heer.-Alles wat gy ziet,
Aard.e, Hewett gantscb. Heelal maakte Go D uit niet.

6g Gg
G o D s oneindige Wysheid en Goedheid ftraalt door in al
het gefchapene, in het kleinfle ding zo wel als in het grootite.
Doch nergens is GODS Almagt verbaazender dan in 't Geftarnte.
Men telt reeds veele duizende vaste Starren. Doch zy zyn on.
telbaar , en de kleinfle der zichtbaare is eene menigte maalen grooter
dan onze geheele Aardkloot, die evenwel 7200 uuren in zynen om•
trek heeft. Zulk een verbaazend groot en heerlyk Heelal heeft God
uit Diet gefchapen , en blyft het onderhouden en beflieren. Welk
cen ontzaglyk en heerlyk Opperwezen moet c o D dan wel zyn !
G o D is volitrekt Heet en Bezitter van 't Heelal, om dat Hy
het gemaakt heeft; en wy zyn ontwyfelbaar verpligt Hem to
dienen , om dat wy oorfpronglyk en ontwyfelbaar zyne onderdaanen zyn: wy hooren Hem immers in alle opzichten toe, en zyn
altyd en in alle opzichten of hanglyk van Hem.
De GODSDIEN ST beilaat daarin , dat wy GOD als den op.
perflen Heer van 't Heelal erkennen en zynen wil doers. GOD
Wilniets dan 't geene waarlyk heilzaam is voor 't Menschdom.

GOD

is van dit, apes Heer. -Leer Kier welk een goed,
magtig Heer Hy is, (lien gy dienen mo et, .

Wys en
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De Haring maakt niet aileen nog eenen aanmerklyken tak
van onzen Koophandel uit ; maar ook hebben veele duizende
menrchen of geheel of gedeeltelyk hun bettaan van deszelfs visfchery en vertiering. - Eene groote menigte Scheepsvolk ,
de Haringkakers , de Haringpakkers, de Verkoopers in 't klein ,
de Rederyen , de Scheeps-timmerlieden , de Nettenmaakers , de Kuipers enz., alle deeze lieden hebben hun voordeel van den Haring.
Om de groote bezigheden en winften van de Haringvisichery wordt dezelve de groote visfchery genaamd , daar in tegendeel
de Walvischvangst de kleine visfchery beet.
De gezoutene Haring is een gezonde en fmaakelyke visch. De
Hollandfche Haring wordt tot nog toe buitenslands voor den
besten gehouden; doch , daar deszelfs verkiering buitenslands geduurig afneemt, moeten wy dan niet zutk een treffend verlies op
alle mogelyke wyzen zoeken to herfieflen ?
(In het plaatje worden inkomende Haringbuizen verbeeld.
De Haven is ten naastenby die van Enkhuizen.)

Haring„ Kind , al is Icy klein , geeft ons groat gewin :
Da_arvan leeft in t Vaderland. meths la_uisgezin,

Van den Incliaan , of uit zyn Land hebben wy die goecieren , welke tot nog toe onzen voordeeligften Koophandel uitmaaken ; en ander die goederen zyn de Thee en de Speceryen de
voornaamite.
De bloei der 00ST . en WEST- INDISCHE MAATSCIII, -P YE N is allernaauwst verknogt met het geheele welvaaren van
onzen Staat, en is een zeer voornaam deel daarvan.- Welk eene
uiterfte bezorgdheid moeten .wy dan niet hebben voor de vei.
ligheid van onze Indifche Bezittingen en voor de goede verftandhouding met de Indifche Volken !
(De voorgrond van het plaatje is een klein gedeelte van Onrust,
een Eiland , waar de Compagnie haare Werf en groote Pakhuizen heeft. Van Onrust ziet men de floofdfcad B A T A V I A en
deszelfs Reede juist zo liggen gelyk in het plaatje. Men
ziet 'er een gezelrchap van voornaame ,7avaanen en Chineden met
hun gevolg, die met een fpeeljagtje van Batavia naar Connor
gekootnen zyn ; iets , dat dikwyls gebeurt.)

,Indiezaiz , men haalt by u Thee en Specery;
Daar-van bloeit Batavia s ryke Maatfchappy.
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't Is de aart der yeugd, of het vloeit uit haare natuurlyke gefieldheid , dat zy gaarne fpeelt. Zelfs het Jong Gedierte be.
wyst dit ontwyfelbaar. - Men wil volftrekt lets onnatuurlyks ,
zo men wil dat een gezond Kind lang ftil zal. zitten , of eene
ernftige bdzigheid hebben , die een lang ftil -zitten vordert ; en
geen grooter,, geen verderflyker misgreep is 'er in de opvoeding,
dan onnatuurlyke dingen to vergen.
De Gezondheid en groeijende fterkte zyn de hoofd6ogmerken , waarom de alwyze SCHEPPERde lust tot fpeelen zo natuur.
lyk eigen gernaakt heeft aan de jeugd. Men voege hierby , dat
het Spel leerzaam kan zyn , dat het overeenkomen moet met de
natuur- en burgerlyke gefteldheid van eenen Staat, en tevens
zeer gelukkig medewerken kan tot de vorming van den ver.
eischten Nederlandfchen Smaak en Land-aart, en men zal zeer lige
vinden , welke Spelen het nutfte zyn voor de Nederlandfche
yeugd. Zie freer over dit gewigtig auk in het nader Onderricht.
(Tien foorten van Kinderfpelen zyn in dit plaatje zichtbaar.)

yeugd, gy met u zelve hier. Leer by deze print ,
Welke 1pelen 't initfte zvn voor een Nee'rlands kind,

lei
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De Koe is het nuttigfte dier van ons Land. Haare Melk
is een der gezondfle en fmaaklykfte voedfelen. Van den Kaashandel block byna geheel Noordholland ,, en Friesland voornaamlyk van den Boterhandel. Met Kaaren Mest worden de akkers en tuinen en weiden vruchtbaar gemaakt.
Geflagt zynde, is haar Vleesch eene argemeene en zeer voedfaame fpys. Van het Smeer maakt men Kaarfen. Van de fluid
maakt men Leder. Van het Hair maakt men Zitkusfens, Ma.
trasren en Vloerkleeden ; ook dient het in den Scheepsbouw te.
gen de Wormknaaging. Van de Beenderen maakt men Knoopen.
Van de Hoornen maakt men Kammen , Kookers, Lym. Met
edn woord, alwat van de Koe komt, is goed.
Dit vreedzaam en allernuttigst dier eet flechts gras, drinkt
water, en geeft zulk eenen overvloed van voedlaame, fmaakly.
ke en Kaas en Boter bcvattende Melk. Let mede op het groot
en laaghangend lyf van de Koe, en verwonder u over de aan,
bidlyke Wysheid en Goedheid des SCHEPPER s.

geeft ons melk en room; en het eet nechts gras.
Alles -wat -van 'tKvezye komt , komt den mensch to pas .

!t Alwrie
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Het Linnen wordt van Vlas gemaakt. Het Vlas is de (chit
van den halm caner plante, die ook Vlas genaamd wordt. Veele
zulke halmen geplukt , in bosfeltjes gebonden en gedroogd,
worden gebroken om 'er de bloote fchil van to hebben. Die
fchil geklopt, door den lake' verder gezuiverd en in zeer fyne
draadjes verdeeld , wordt gerponnen tot garen. Dat garen
wordt geweeven. Dat weeffel beet Linnen , en wordt gebleekt.
(Alle deeze bezigheden vindt men in hetplaatje.)
De Akkerman, de Lieden, die 't Vlas breeken en hekelen ,
de Spinners , de Weevers , de Bleekers, de Kooplieden , de
Winkelters, de Naaifte,rs, de Kle6rmaakers, de Waschvrouwen,
en wie kan alle de menfchen optellen , die of geheel of ten
deele hun beftaan hebben van het Linnen !
'Er is niets dat algemeener gebruikt wordt dan het Lumen.
Van welk uiterst aanbelang is het dan niet voor ons Land , dat
wy onze eigene Linnens bereiden , en zorg draagen , dat de Hol.
landfche Linnens buitenslands den voorrang blyven behouden ?

147/2.7zeN draagt de rykite Hear, en oak de armite man .
Denk- hoe menig mensch de kost daarby winners kan .

1111 in
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Is 'er lets, dat de waare Moeller zo eigenaartig kenmerkt, en
dat voor haare natuurlyke tederheid zd zoet is, als het zoogen
van haar Kroost ? Is 'er iets in de geheele Natuur, dat het oog
van eenen rechtfchapenen Vader zd aanminnig kan fireelen , als zyne lieve Vrouw met haar teder Kindje aan Kaaren boezem ?
• „ Vrouw ! ... gy zyt gefchapen om uw Kroost to zoogen. Welk
eene verantwoording by den SCHEPPER I zo gy, buiten den
dringendflen nood, hetzelve aan eenen vreemden boezem overgaaft ! - Ook zoudt gy daardoor uw Kind ontilaan van die tederife pligten, die elk Kind aan zyne Moeller, door welke het
gezoogd wierdt, in het byzonder fchuldig is. - Ook lydt hec
1,Velzyn der Maatfchappy onbedenklyk veel nadeel door zulk
eene onnatuurlyke gewoonte. Menig Kind van den gemeenen
man wordt immers daardoor van zyne natuurlyke VoediFer beroofd; menig huwelyk , menig huisgezin min of meer bedorven, zowel onder den minderen als voornaamen ftand. "(In het plaatje ziet men tevens de toekomende Moeller.)
B2

heeft u ook. zo lief. 0 zy is zo goed.!
Zie hoe teder aan haar hart zy het Kind* voedt.

Moeder
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Het Vereenigde Nederland is myn Vaderland (moet het Kind
leeren) en niet ilechts de eene of andere Provintie. Alle de
zeven Provintien met de aangrenzende Landen , die daartoe behooren , moeten begreepen worden onder het woord Vaderland:
alle maaken zy immers te (amen een aanzienlyk Gemeenebest uit.
G 0 D zal 'er ons veilig in laaten woonen, zo lang wy behoorlyk zorg draagen voor de Dyken en Duinen , zo lang wy eene
vereischte Zee - en Landmagt hebben en in goeden ftaat hauden;
20 lang wy door een nyver , fpaarzaam, of, met een woord ,
deugdzaam leven , al het geen daartoe noodig is, blyven bezitten.
In elk Nederlandsch Kind moet de Vaderlands • liefde zodaanig aangekweekt worden, dat het altyd zyn Vaderland boven alle
andere Landen verkieze , en vroeg den heilzaamen wensch leere
vormen van 'er ook eens, gelyk zyn Vader en Moeder, een
huisgezin te hebben, en dus van 'er te trouwen en een eerlyk
beroep waarteneemen.
De VII. Provintien zyn GELDERLAND ) HOLLAND enz. in 't plaatje.

•iiiiiE111111§1EMERMI

Yeeriand is um- Va,cierland. Veilig woont ge 'er in.
Als gy groot z-vt,hebt gydd1ir ook uw iutisgezin.

0 0 Oa
Olie perfen wy uit raap - of vlas • of henhipzaada °rider
twee groote Molenfleenen , die naast malkander overeind than
en aldus ronddraaijen , wordt dat Zaad verpletterd. Dan wordt dat
verpletterde Zaad in eene yzere pan beet gemaakt , in kleine wollene zakjes gedaan , tusfchen eenen omflag van leder gelegd, in
de pers gezet , en door het geduurig neerfchieten van zwaare bal.ken de Olie 'er uitgeilaagen. (Dit alles is in het plaatje aangeduid.)
Men brandt Olie in Lampen en Lantaarens. De Zeep is niet
enders dan gekookte Olie met potisch. Voeg hierby de Olieverf, zo noodzakelyk in ons Land, en dat meest alle Kunften
en Handwerken zouden moeten ftilflaan by gebrek van Olie ; en
oordeel uit dit alles, of 'er wel iets van grooter geryf in ons
Land is dan de Olie.
In andere Landen , waar geen Zaad groeit, perst men Olie
nit verfcbeidene boomvruchten , waaronder de Olyven de voornaamfte zyn. De 0137f. of Boom - olie is mede in ons Land
eene zeer algemeene behoefte.
B!

01l' perst men hier uit Za,a_d_, elders uit d Olyf.
Kind, er is geen ding bekend van zo groot geryf.

pp PP
Welk Kind , dat dit boekje in de hand heeft, zal Diet verwonderd ftaan op het hooren , dat hetzelve en meest alle Papier
van verfleetene linne vodden gemaakt is?
Allerlei vodden worden door 't geheele land verzameld en
naar de Papiermolens gebragt. Daar worden zy eerst door eenige
vrouwtjes in fyne en groovere foorten gefchciden. Dan wordt
elke foort door eenen zeer kunftig famengeftelden 1olen tot eene
pap verbryfeld. Die pap wordt op een vierkantig raam, dat van
fyne koperdraadjes zeefswyze gemaakt is, opgefchept. Dan wordt
dat raam omgekeerd op een wollen ddientje. Daarover wordt
dan wederom een ander dekentje gelegd, en op dat dèkentje
wederom het volgende raam omgekeerd. Dan worth die hoop
dekentjes, met het natte Papier 'er tusfchen , in eene pers gezet.
Dan wordt blad voor blad verlegd en gedroogd. (Dit alles vindt
men in 't piaatje.) Dan wordt het gelymd, en wederom geperst,
en wederom gedroogd. Dan wordt het door andere vrouwtjes
genopt , en eindelyk in boeken en riemen verdeeld.

Prykt de -vindingiorke Kunst ergens meer danhier
Van de onnutfte vodden zelfs maakt men 't nut .Vainer.

Ori Qg
Iemand , die in een gezelfchap veel ophef maakt van zichzelven , mishaagt doorgaans , al fprake by ook 'outer waarbeid: en de Quakzalver flaat openlyk op eene fchouwplaats van
het zonderbaare zyner Artfeny en van zyne fchier wonderdaadige geneezingen onbefchaamd te fchreeuwen. -Het ergfte van
alles is , dat zulke menfchen zeer wet weeten hoe weinig hunne
zaaken eigenlyk te beduiden hebben, en dat hun gepoch meest
logen is. Zy zouden immers antlers geene Landloopers behoeven te zyn. Houding, en gebaarden, en kleeding, en hunne
vertoonplaats , en hun gantsch gevolg bewyzen immers genoeg
wat zy zyn , en welk een vertrouwen zy ftellen op de onkunde
van den grooten hoop.
Evenwel fchaart zich de groote hoop rondom den fuakzalver,
boort hem met verwondering aan, en waagt zyne gezondheid
enkel en alleen op het gezag van een meest leugenachtig gepoch.
Is dit dan niet eene zeer beklaaglyke onkunde in den gemeenen
man ? Is 't niet godloos Haar misbruik van te maaken?
B4

Foci , Qzzakzaiver: als een rot veilt gy uwe Waar'.
Foei ' bedriegtge uitvuil gewin dus de onnoozie S chaar!

fir
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De onverfaagde Fierbeid van eenen Ruiter te paard, of, om
algemeener te fpreeken , van het Krygsvolk , zou zeer belagche.
lyk zyn , zo zy geen ander oogmerk had , dan om eene fchoone
vertooning te maaken. Doch wanneer zy voortfpruit nit een
manmoedig opzet om het Land , waaraan men trouvv gezwooren
heeft, te verdeedigen; dan is zy eene zeer edele hoedanigheid.
De geheele Exercitie , waarvan d it plaatje een gedeelte vertOont ,
zou, buiten 't groot oogmerk van het Land te verdeedigen befchouwd , louter nutiooze kwelling fchynen. Daarom moet zelfs de
minfte man weeten , dat alles wat by leert , en waarin by zich geduurig moet oefenen , zulk een gewigtig en heerlyk oogmerk heeft.
't Is eene der eerfte pligten van de Officieren hunne onderhoorige
manfehap daarvan behoorlyk te onderrichten.
De Onverfaagdheid is de grondflag van alle Oorlogs - dapperheld. Doch zy beitaat geenszins in eene blinde onverfchilligheid
voor 't leven; maar daarin , dat men , vol van lief de voor zyn leven,
pligtshalven den dood zelven durve braveeren.

R miters, zit -vo or 't Vaderland onverfaagd to paard ;
Komt deVy-and. , dryfthemweg met pistool en zwaard..
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I. Oorlogfchepen moeten wy
beveiligen, gelyk

wy

Ss
houden

om onze Zeegrenzen te

eene Landmagt moeten houden om onze

Landgrenzen te beveiligen.

II. Oorlogfchepen moeten wy vooral houden om onzen Koophandel te beveiligen.- Onze Koopvaardy door de vier Waerelddeelen kan met alle haare Verbonden geene blyvende veiligheid
hebben zonder 't blyvend gezag van

Oorlogfchepen , en zonder zulke

inrichtingen in ons Land , volgens Welke wy altoos gereed zyn
eene vereischte Oorlogsvloot in Zee te brengen.
Onze Zeemagt is de eigenlyke waarburg onzer Landmagt: want

wy kunnen geene Landrnagt onderhouden zonder Koophandel ,
en onze Zeemagt is de eenigfle veiligheid van onzen Koophandel.

Oorlogfchepen ! Oorlogfchepen ! moesten daarom de Nederland.
fche Moeders haaren Kinderen zelfs

in de wieg leeren roepen.-

Eene vaste Zeemagt is, naast onze vaste Landmagt, het eenigite
middel om het aanweezen en welvaaren van ons geheel

best op eenen onwrikbaaren grond te vestiges,.

Gemeene-

,Soho

met Neerlan.ds fiere Vlag , hoede Strand en Itee ,

En geleid de Koopnians --vloot, -vry en. vrank door zee.
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Turf is een zeer verwarmende, fchoone duurzaame en ill
onze Luchtftreek zeer gezonde brand.
-Het is zeker, dat wy een deel van den grond van ons Land
geduurig verbranden , en dat door de toeneeinende overdaad
trans meer Turf verflonden words dan in fpaarzamere tyden.
't Is mede zeker dat noch de hooge, noch de laage Veenen
wederom aangroeijen, of ten minfien is die aangroei van geeri
belang. Uit dit alles volgt immers dat de Turf van jaar tot
jaar moet verminderen. Louden wy dan niet trachten die verLuirdering to vergoeden door Houtplantingen? Meest alle onze
Duinen , en veele ;Indere tot akkers of weiden ongefchikte gronden , zyn immers ook zeer gefchikt voor floutplantingen.
Maar als wy dan eons dc uitgcdolvcne landen niet indykten, en
uitmaalden zou dit dan ook al niet een zeer fchadelyk en gevaarlyk verzuim zyn ? In uitgedolvene waterpoelen en moerasfen
kunnen immers Beene menfchen woonen en in de Volkrykheid
beftaat het vermogen van eenen Staat.

Tzt(f is -vaderlandfche brand; ftook to ch met to -ve el .
Van den gro-nd,-w-aarop gy woont , is de Tufeen. deel.

tilt

U U.

Elk Uur is e6n van net onbekende getal , dat onzen leeftyd
zal uitmaaken. Willen wy dien we! beiteeden , (en wie zou dit
ten minften niet willen?) dan moeten wy niet flechts op de dagen acht geeven , maar ook op de Uuren, ja .zelfs op de oogen.
blikken : want veele oogenblikken worden (Jaren, veele Uure4
dagen , maanden , jaaren. - God gunt ons niet een levensuur
oin het to verwaarloozen. Geen Mensch kan 66n eenig Uur
verwaarloozen zonder zyn eigen , zyns Naastens, zyns Vaderlands
nadeel. Werk! zeide een beroeind Keizer,, als by eenen luijaard
zag, werk mensch , antlers flerft 'er iemand van honger !
In geen Land is het w6l hefteeden des tyds van zulk een groot
aanbelang als in ons Land. Ook is 'er niets, dat de gezondheid
en de goede zeden zo wel bewaart onder een Volk, als eene geduurige nuttige bezigheid. - Leert dan den Kinderen vroeg de
noodzakelykheid van het we! befteeden des tyds. Leert hen vroeg
d beroetnde Zinfpreuk van onzen onflerflyken Truro DE GROOT:
Het Uur vervliegt.

't Uur vervliegt, en elk is een.Den.k ditfteeds en leer,
Dat gy-lwil befteeden mo et : want het komt nooit-weer.

Ply
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By den Fader, als het Hoofd des Huisgezins , berust inzonderheid het oppergezag over de Opvoeding , of ten minflen in
eenen veel hoogeren trap dan by de Moeder : want de Natuur
fleit tusfchen de Moeder en de Kinderen eenc gemeenzaamheid ,
welke daartoe veel te groot en te teder is. Daarvandaan is
het, dat de Moeder , wanneer zy gebiedt, of wederifreeft, of
dreigt , meest alle haare flrengheid op het Vaderlyk gezag last
te huis komen. Ook leert mede de algerneene ondervinding
dat doorgaans de opvoeding min of meer mislukt, waar geen
Vaderlyk gezag plaats heeft.
Derhalven moet de naam Fader by de Kinderen een ontwyfelbaar en tevens onwederftaanbaar oppergezag influiten , en dies
te meer taar maate zy minder vatbaar zyn voor redeneering. Maar
ongelukkig ! zo de huislyke Wetgeever willekeurige bevelen
geeft , of willekeurige flrengheid oefent. - De naam Fader moet
tevens het denkbeeld influiten van besten Vriend, van tederhartigiten en veritandigften Roeder en Verzorger.

zder heeft u lief myn kind_ is uw be ste Vriend. ,
Denk,als by lets weig'ren inoet , d_at het u niet
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De Tro/ word alle jaaren eenmaal van de Schaapen gefchooren. Men maakt 'or Lakens van, en ontelbaare andere
Stoffen , en allerlei Dekens en Kousfen en Hoeden enz.; alto.
maal zulke dingen, die pier te lande niemand kan ontbeeren.-Van welk een groot nut is dan de Wol niet? en hoe veel duizend Kooplieden en Winkeliers leeven niet in ons Land van
het vertier der Wollene Waaren ?
Maar hoeveel honderd duizend Menfchen kunnen ook ilia
de kost winnen door zulke Waaren te vervaardigen? door het
wolfpinnen, door het weeven, en vollen, en verwen, en droog.
fcheeren en ailes wat daartoe behoort ; door hot heedensmaaken,
door het kousfen-breijen, enz.
Hoeveel honderd duizend Menfcben meer zouden 'er dan nog
in ons Land leeven kunnen , zo wy meer gebruik bleeven
tnaaken van de Wollene Waaren, en zo wy voor ons eigen gebruik geene andere kogten als zulke , die in ons Land good
vervaardigd warden, of dan zouden kunnen warden ?
C

diet vreedfaam Schaapje dekt, geeft aankleinengmot,
Ills ze er afgefchooren is , kleederen en brood. .

rr Xx
uit den ouden tyd , was zeer berucht om haaknorrigen
en
boozen
aart. Haar naam blyft nog de bynaam
ren
van alle booze en knorrige Wyven. In de prent, die hier aan
een knorrig Kind voorgehouden worth, zyn de vaste trekken van
eene Xantippe , dat is, van een boos en knorrig Wyf verbeeld.
Geen hartstocht mismaakt 's menfchen aangezicht affchuuwlyker
dam de knorrige misnoegdheid , en vooral de boosaartige tooth;
en 't is vooral de Vrouw , die zich voor de aanwenning van eemen knorrigen en toornigen .aart moet wagten. Om zeer gewigtige redenen befchonk de alwyze SCRUM haar by uitnemendheld met een tederer en bevalliger gelaat. Zy moet haar teder
Kroost op haaren fchoot en aan haar hart opvoeden. 't Is haar gelaat waarop het zuigend Kinclje geduurig ftaart, dat het het eerfte
kent, en waarin het het hoogfte belang ftelt.-Eene Moeder van
eenen knorrigen en grimmigen aart is een afgryslyk ding in de
Opvoeding. Bezie eens met nadenken de gezichten van die beklaagenswaardige bloedjes , die zulk eene ongelukkige Moeder hebbene
Xantippe , een Wyf

Lie ...raNti),,,,: dal- boozeWyf. Foei wat oog, prat lip
Lelyk zyt&e ook, zytge boos , Lelyk als (Xeziztizzy):
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De Tzer. g arde , of Tzer:erts , wordt diep uit de Aarde gedoiven
on door 't vuur gefmolten en gezuiverd, en dan heeft men Tzer.
Dat Yzer, nog vender gefmeed en hard gemaakt,wordt Staal genaamd,
Geen Hout kan 'er gekapt of gezaagd, geen Steen gehouwen,
geen Huis, geen Schip, geen Sluis, geen Brug gebouwd worden zon.
der het gebruik van Tzer. Geen Hembd , geen Weed , geen den ftuk
Huisraad, geen een Werktuig kan 'er gemaakt worden zonder het
gebruik van Tzer. Al ons Jagt- en Krygsgereedfchap, Snaphaanen,
Degens, Kanonnen ,enz., alle deeze dingen zyn of geheel , of ge.
deeltelyk van Tzer, of kunnen zonder yzere Werktuigen niet vervaardigd worden. Met een woord , wy kunnen ons leven en
goed noch onderhouden , noch verdddigen, noch veraangenaa.
men zonder het overvloedig gebruik van Tzer.
Is dan het nut van het Tzer niet verbaazend ? - En welk eene menigte menfchen zou 'er dan wederom niet nog meer in ons Land
kunnen leeven, zo wygeen gewerkt Tzer gebruikten, dan 't geen
in ons Land goed vervaardigd wordt, of zou kunnen worden?
C2

‘Yzer is het nutst Metaal . leder bezigt dit,
Waar men hakt, of.bou-wt, of zeilt, maait, of ploegt, offpit.

Z5 Zz
Zout en Zeep doen denze}fden algemeenen dienst in st lig.
chaamlyke , dien V E R S TA ND en DEU, GD in 't zedelyke doen.
Ons zedelyk !even , 't geen zonder VERSTAND en D E u G n niet dan
14f en morfig kan zyn , krygt limners alle zyne waare aangenaambeid en zuiverheid enkel en alleen door VERSTAND en DEvo D.
Het VADERLANDSCH A.-B begon met den Akkerbouw, het
begin van alle menschlyke bezigheden. Het eindigt bier met twee
algemeene figchaangyke behoeften, wier geduurig gebruik ons go.
duurig kan herinneren die twee algemeene zedelyke behoeften,
zonder welke alle menschlyke bezigheden en voorrechten moeten
vervallen. Akkerbouw ,Burger.vryheid en Veiligheid , goede Hui
houding , Eendragt, Gezondheid , Godsdienst, en alle de andere
voornaame Bronnen van het Nederlandfche Welvaaren, met edn
woord , ons geheele Vaderland moet vervallen met het vernal van
v E R sT AND en DEUGD.--.. Aan den grooten . wensch OM onder
ODDS hulpe dezelve algemeener en beter voortteplanten en te,
bevestigen is dit Boekje zyn gantfchen Ooriprong verfchuldigd.

Zoutgeeft fmaak aan. alle fpys; Zep -wascht alles rein..
Kind., denk datVerftan.d enDeugd ook zo noodig

VERANTWOORDING
Het Vaderlandsch ./1--B Boek voor de Nederlandsche Jeugd van 1781
is een vrij zeldzaam octavo boekje hetwelk behalve de hier gereproduceerde teksten en prenten ook taal- en cijferoefeningen bevat.
Deze laatste zijn weggelaten, daar zij slechts op zeer enkele
plaatsen onze aandacht kunnen boeien in tegenstelling tot het
eerste deel van het boekje.
Uit typografische overwegingen verschijnt de facsimile uitgave
in oblong formaat.
In deze reeks van gefacsimileerde herdrukken verschenen eerder:
Facsimile uitgave naar den eersten druk van 1778 met 22 gravures.
Formaat 9.5x 15.8 cM. Cartonnage in 4 kleuren. Prijs 8o cent.*

HIERONYMUS VAN ALPIIEN : Kleine Gedigten voor Kinderen,

16 reprodu&ies in zeven
kleuren naar de uitgave van 1770-1829 met een inleiding van
Dr. A. Schierbeek. Zwaar omslag in zeven kleuren gedrukt.
Formaat 22.5 x 31 cM. Prijs F 2.05.*

SEPP-NOZEMAN : Nederlandsche Yogelen,
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